
 

 

 

 

 

 

13.10.2022 / Tervetuloa Fingon vaikuttamistyön uutiskirjeen pariin! 
 
Fingo kertoo näissä, noin neljä kertaa vuodessa lähetettävissä uutiskirjeissä ajankohtaisesta 
vaikuttamistyöstään, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Uutiskirjeen julkaisun ohella Fingo 
järjestää vaikuttamistyön ajankohtaiskatsausten tapaamisia, joihin jäsenjärjestöt voivat tulla kuulemaan ja 
keskustelemaan ajankohtaisia asioista ja suunnittelemaan yhdessä tehtävää vaikuttamistyötä.  
 
Uutiskirjeen sisältö: 

• Nostoja Fingon vaikuttamistyöstä 

• Kuulumisia kansainvälisistä verkostoista 

• Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia 

• Menneitä tilaisuuksia ja tapahtumia 
• Fingon lausuntoja, kannanottoja ja kirjeitä päättäjille 

 
**** 

Nostoja Fingon vaikuttamistyöstä  
 

• Tule mukaan vaalivaikuttamiseen – yhdessä olemme enemmän! Fingon vaalivaikuttaminen etenee 
suunnitelmallisesti. Luvassa on tapaamisia päättäjien kanssa eri tasoilla, joihin toivomme 
jäsenjärjestöjä mukaan. Lisäksi suunnitteilla on tapaamisia toimittajien kanssa. Viestintästrategiaa 
mukaan lukien vaalikampanjaa työstetään. Tarvitsemme ja haluamme jäsenjärjestöjä mukaan 
suunniteluun ja kampanjan toteutukseen. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja 
suunnittelemaan vaalivaikuttamisen tilaisuuteen Fingon toimistolla 27.10. klo 14–16.30. Sen lisäksi 
halukkaat voivat saada pääsyn Fingon vaalivaikuttamisen Teams-kanavalle, josta löytyy yhteisiä 
materiaaleja vaalivaikuttamisen tueksi ja johon tulee jatkossa tietoa päättäjätapaamisista. Ilmoittautua 
voi Outi Hakkaraiselle (outi.hakkarainen@fingo.fi). Vaalivaikuttamisesta lisätietoa Silla Ristimäeltä 
(silla.ristimaki@fingo.fi) ja Ilmari Nalbantoglulta (ilmari.nalbantoglu@fingo.fi). 
 

• Get involved in the parliamentary election campaign 2023 – together we are more! Fingo's advocacy 
on the next Spring´s parliamentary elections is well on its way. There will be meetings with decision-
makers at different levels and we hope many our member organisations will be involved in. 
Furthermore, meetings with journalists are planned. The communication strategy, including the 
election campaign, is being worked on. Your views and participation are needed in the planning and 
implementation of the campaign. You are invited to our campaign info and planning event at Fingo's 
office on 2.11 at 16–18.30. In addition, you can send a request to Outi Hakkarainen, 
outi.hakkarainen@fingo.fi  in order to obtain access to our parliamentary election campaign channel in 
Teams, where you can find more materials and information about forthcoming meetings with decision-
makers. Materials will mainly be in Finnish but at least summaries of some materials will be available 
also in English. 
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• Valtion budjetti eduskunnan käsittelyssä – kehitysyhteistyöhön tulossa leikkauksia. Hallituksen 
budjettiesitys vuodelle 2023 on annettu syyskuussa eduskunnan käsittelyyn. Ennen budjettiriihtä Fingo 
oli yhteydessä maan hallitukseen kehitysyhteistyöstä osana budjettia. Nyt meneillään ovat kuulemiset 
ja lausuntojen antamiset eri valiokunnille eduskunnassa. Olemme antaneet lausunnon ja olleet 
kuultavina valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa (28.9.) sekä ulkoasianvaliokunnassa 
(5.10.) Kehitysyhteistyöhön on tulossa leikkauksia käytännössä 23,5 miljoonaa euroa UM:n 
hallinnonalalle ja 104,5 miljoonaa euroa VM:n hallinnonalalle (EU:n NDICI-rahoituksen Suomen 
maksuosuus laskee vuonna 2023). Olemme painottaneet kehitysyhteistyön merkitystä juuri nyt ja 
pitkällä aikavälillä sekä kannustaneet eduskuntaa kumoamaan 23,5 miljoonan euron leikkauksen. 
Lisätietoa: Fingon uutinen, Fingon 20.9. järjestämän tilaisuuden alustuksen tallenne vuoden 2023 

valtion budjetista kehitysyhteistyön näkökulmasta ja Ilmari.Nalbantoglu@fingo.fi.   
 

• YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi järjestettiin heinäkuussa New Yorkissa. 
Fingo osallistui ja järjesti virallisen sivutapahtuman yhdessä Bridge 47 -verkoston, Suomen, Nigerian 
ja UNESCOn kanssa. Puhujina tapahtumassa olivat muun muassa opetusministeri Li Andersson, 
UNESCOn koulutuksesta vastaava apulaispääsihteeri Stefania Giannini ja Transforming Education 
Summitin YK:n erityisneuvonantaja Leonardo Garnier.  
 

• EU-tasolla hyväksyttiin kesällä neuvoston päätelmät ”The transformative role of education for 
sustainable development and global citizenship as an instrumental tool for the achievement of the 
Sustainable Development Goals”, joihin myös Fingo vaikutti. 
 

• Fingo on jättämässä lausunnon luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen 
sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030), lausunnon viimeinen jättöpäivä on 14.10. Lisätietoa: 
Emilia.Runeberg@fingo.fi.  
 

• YK:n ilmastopuitesopimuksen 27. osapuolikokous pidetään 6.–18.11. Egyptissä. Fingo osallistuu 
molempina kokousviikkoina kokoukseen osana Suomen delegaatiota, jota johtaa ympäristöministeri. 
Fingo toimii myös aktiivisesti kattojärjestömme Climate Action Network-verkoston COP-
vaikuttamistyössä. Kokouksen alla Fingo järjestää sivutapahtuman pohjoismaisessa paviljongissa 
(Nordic Hub): “Disability rights – disability inclusion in climate action”. Ennen kokousta pyrimme 
järjestämään koulutustyyppisen keskustelutilaisuuden ”Näin seuraat kansainvälisiä 
ilmastoneuvotteluita”, jonka tarkoitus on auttaa jokaista aiheesta kiinnostunutta pääsemään kärryille 
YK:n ilmastoneuvotteluista ja saamaan vinkkejä siihen, miten joskus teknisistä ja monimutkaisista 
neuvotteluagendoista voi päästä kärryille. Lisätietoa: Emilia.Runeberg@fingo.fi. 
 

• Ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö on käynnistänyt UM:n kehitysviestinnän ja evaluoinnin, 
joka toteutetaan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä ja tulokset julkaistaan 
keväällä 2023. Evaluoinnissa keskitytään ministeriön toiminnan arviointiin, mutta koska UM rahoittaa 
kehitysyhteistyövaroilla myös järjestöjen kehitysviestintää, ja järjestöt ovat muutenkin vahvoja 
toimijoita viestinnässä, evaluoinnissa otetaan huomioon myös järjestöjen rooli. Evaluaatiotyöryhmä on 
kiinnostunut vinkeistä hyviksi haastateltaviksi järjestökentältä, sekä mahdollisista järjestöjen (ot- ja 
vgk-tuen vuosiraporttien ulkopuolisista) kehitysviestinnän raporteista ja sisäisistä arvioinneista. 
Tavoitteena on oppia hyvistä käytänteistä ja huomioida järjestöjen roolia kehitysviestinnän 
toteuttajina. Lisätietoa: Anna.Kivimaki-Pelluz@fingo.fi. 
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• Ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö on käynnistämässä evaluoinnin Suomen verotus ja 
kehitys -toimintaohjelmista (2016–2019, 2020–2023). Evaluaatio pyritään toteuttamaan pääosin 
vuoden 2022 aikana. Se palvelee seuraavan toimintaohjelman laatimista, jonka tuleva hallitus 
toivottavasti tekee. Fingo on verotuksen ja kehityksen vastuuvirkahenkilön kautta saanut välitettyä 
toiveita evaluaation toteutukseen, että siinä mm. kuullaan myös Fingoa ja muita järjestöjä. Lisätietoa: 
Outi.Hakkarainen@fingo.fi).   

 
Kuulumisia kansainvälisistä verkostoista 
 

• Fingon eurooppalainen kattojärjestö CONCORD hyväksyi 28. kesäkuuta pidetyssä vuosikokouksessa 
uuden strategian vuosille 2023–2026. Rajut muutokset toimintaympäristössä haastavat järjestöjä 
toimimaan vaikuttamistyössään ketterästi, vahvistamaan osaamistaan ja liittoutumaan entistä 
tiiviimmin. Lisätietoa: Rilli.Lappalainen@fingo.fi). 
 

• CONCORD Eriarvoisuus ja Kestävä Talous -työryhmän syyskokous järjestetään 18–19.10.2022 
Brysselissä. Kokouksen pääteemoja ovat keskustelu YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitoksen 
(UNRISD) tutkijoiden kanssa eriarvoisuuden globaalista kriisistä ja ekososiaalisen 
yhteiskuntasopimuksen vaateesta, Ranskan kehitysyhteistyölaitoksen (AFD) eriarvoisuuden 
tutkimuslaitos (Research Facility on Inequality) ja Euroopan Paralamentissa keväällä 2023 järjestettävä 
Beyond Growth -tapahtuma. / UNRISD-lippulaivaraporttiin keskittyvä paneelikeskustelu on tulossa 
netissä 21.10. klo 17.00–18.30 Suomen aikaa. Ilmoittautuminen täällä. Lisätietoa: 
Eppu.Mikkonen@fingo.fi. 
 

• CONCORD Tasa-arvo -työryhmän syyskokous järjestetään 27.10.2022 Brysselissä. Pääteemoja ovat 
EU:n kolmannen tasa-arvon toimintasuunnitelman (Gender Action Plan III) seuranta sekä EU-vaaleihin 
valmistautuminen. Alustavasti EU-vaalivaikuttamisessa keskeinen teema tulee olemaan feministinen 
ulkopolitiikka. Lisätietoa: Eppu.Mikkonen@fingo.fi. 
 

• Fingo osallistuu CONCORD alueelliset verkostot -työryhmässä Afrikan unionin ja Euroopan unionin 
(AU-EU) välisen huippukokouksen lopputulemien toimeenpanon seurantamekanismin kehittämiseen. 
Euroopan komission kansainväliset kumppanuudet -pääosaston (DG INTPA) tuella pyritään 
muodostamaan pitkäkestoiseksi tarkoitettu yhteistyöalusta, joka lisää kansalaisyhteiskunnan 
tiedonsaantia ja vaikutusvaltaa AU-EU päätöksentekoon. Lisätietoa: Silla.Ristimaki@fingo.fi. 
 

• Fingon on mukana yli sadan kansalaisjärjestön ja ay-liiton ”Justice is Everybody’s Business” -
kampanjassa, joka lanseerattiin 5. syyskuuta (ks. Fingon uutinen). Tavoitteena on saada EU laatimaan 
vahva yritysvastuulaki, joka aidosti velvoittaa suuryritykset tarkastamaan investointejaan ja 
arvoketjujaan, jotta ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa ja ehkäistä; ja 
joka parantaa yritystoiminnan uhrien oikeussuojaa. Euroopan komission lakiehdotus (julki 2/2022) on 
tärkeä askel kohti yritysvastuuta EU:ssa, mutta siinä on merkittäviä heikkouksia. Kampanja kerää 
allekirjoituksia vetoomukseen, jossa on kymmenen vaatimusta EU-päättäjille. Suomenkielisen 
vetoomustekstin voi allekirjoittaa täällä ja useilla muilla kielillä kampanjan nettisivuilla. Kaikki 
allekirjoitukset lasketaan yhteiseen kokonaismäärään. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan 
parlamentti ovat aloittaneet asian käsittelyn ja hyväksyvät kantansa kevään 2023 aikana. Kampanja 
jatkuu näiden käsittelyjen ajan ja siinä järjestetään aika ajoin tempauksia, joihin myös Fingo somessa 
osallistuu. Kampanjaan voi edelleen liittyä mukaan. EU:n lainsäädäntö on myös Suomen kannalta 

https://um.fi/documents/35732/48132/verotus_ja_kehitys_-toimintaohjelma.pdf/c3528f25-b4a5-151b-683c-397dd5eaf033?t=1560450198605
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erittäin tärkeä, kun hallitus ei ole viemässä ohjelmaansa kirjattua kansallista yritysvastuulakia maaliin 
asti, vaikka teetti sitä varten jo oikeudellisen selvityksen. Lisätietoa: Outi.Hakkarainen@fingo.fi.      

 

• Kehitysrahoitus-, velka- ja vero-oikeudenmukaisuuskysymyksiä seuraava Eurodad-verkoston kanssa 
tehdään edelleen yhteistyötä erityisesti verovastuullisuuden parissa, etenkin suuryritysten 
veroraportointia koskevan ns. CBCR-direktiivin (country-by-country-reporting) osalta, jonka EU 
marraskuussa 2021 hyväksyi. Direktiivin sisältö oli vuosia asiaa ajaneille järjestöille pettymys. 
Vaikuttamisen painopiste on nyt jäsenmaiden kansallisessa soveltamisessa, koska se voi olla direktiiviä 
kattavampaa. Suomi ryhtyi nopeasti toimeen, TEM julkisti luonnoksen hallituksen esityksestä 
lausuntokierrokselle huhtikuussa ja noudatti siinä valitettavasti direktiivin matalia linjauksia (ks. Fingon 
lausunto). Hallituksen piti esitellä esityksensä eduskunnalle kesäkuun lopulla, mutta koko prosessi on 
toistaiseksi keskeytetty hallituksen erimielisyyden vuoksi. Fingon Verotus ja globaali 
oikeudenmukaisuus -työryhmä seuraa tilannetta ja yrittää vaikuttaa esityksen sisältöön, kun 
mahdollista on. Lisätietoa: Outi.Hakkarainen@fingo.fi. 
 

Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia 
 

• Fingo järjestää 25.10 kansainvälisen webinaarin “Amplifying voices of African Youth ahead of COP27 
– focus on Loss and Damage” (Suomen aikaa klo 14–15.30), jossa afrikkalaiset nuoret aktivistit kertovat 
kokemuksistaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista Afrikassa ja etenkin ilmastonmuutoksen 
aiheuttamisen menetysten ja vahinkojen todellisuuksista, ja niiden aiheuttamien kustannusten 
korvaamiseen tähtäävästä vaikuttamistyöstä. Tilaisuudessa afrikkalaiset nuoret kertovat 
ilmastoaktivismin realiteeteista ja odotuksistaan COP27-kokoukselle, ja siitä, miten eurooppalaiset 
järjestöt voivat osaltaan vahvistaa afrikkalaisnuorten viestejä omassa työssään. Ilmoittautuminen 
tämän linkin kautta 21.10 mennessä. Lisätietoa: Emilia.Runeberg@fingo.fi. 
 

• Millainen talous vähentää eriarvoisuutta ja on kestävää? Korona, ilmastonmuutoksen eteneminen, 
energiakriisi jne. ovat konkretisoineet ihmisille globaalin keskinäisriippuvuutemme niin itse asioiden 
kuin globaalin talouden osalta. Mikä on talouden rooli eriarvoisuuden poistamisessa maailmassa? 
Millainen talous on kestävää? Fingo järjestää aiheesta kolme keskustelutilaisuutta: ma 31.10., ti 8.11. 
ja ma 12.12. klo 14–15.30 Fingon toimistolla. Tervetuloa mukaan keskustelemaan kestävästä 
taloudesta ja siitä mitä me järjestöinä haluamme tehdä sen edistämiseksi. Mukana myös ulkopuolinen 
alustaja. Ilmoittautumiset ensimmäiseen tilaisuuteen 26.10. mennessä: Rilli.Lappalainen@fingo.fi.  
 

• Agenda 2030 -työryhmä kokoontuu perjantaina 28.10. klo 14 Teamsissä. Ilmoittautumiset 21.10. 
mennessä: Rilli.Lappalainen@fingo.fi. Maailman myllerrykset jatkuvat ja kestävä kehitys on välillä 
kovallakin koetuksella. Kesällä järjestetyssä YK:n seurantakokouksessa HLPF:ssä oli samaan aikaan 
yhteisen tekemisen halukkuutta ja suurta huolta, että olemme pahasti tavoitteista jäljessä. Tämän 
syksyn ja ensi kevään aikana on tulossa paljon mahdollisuuksia niin Suomen, EU:n kuin YK:n tasolla 
lisätä yhteistä vauhtia. Kestävän kehityksen kansallinen strategia hyväksyttiin keväällä ja nyt sen 
toimeenpano käynnistyy. Kestävän kehityksen toimikunta käynnistää toimikunnan jäsenille työpajat 
strategian muutosalueista marraskuussa. EU raportoi 2023 ensi kertaa HLPF:ssä ja YK:n 2023 
yleiskokouksen huippukokouksen fokuksena Agenda 2030. Keskustelemme tapaamisessa, miten 
järjestöinä voimme vaikuttaa yllä mainittuihin prosesseihin.  
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• Fingo näkyy ja kuuluu tämän vuoden Kriisinhallinta NYT- tapahtumassa. Ulkoministeriön 
kumppaneidensa kanssa yhdessä järjestämä tapahtuma pidetään tiistaina 29. marraskuuta 2022 
Helsingin Wanhassa Satamassa. Fingo ja CMC järjestävät tapahtumassa ’Osallisuus: avain kestävään 
rauhaan’ -keskusteluohjelman, jossa ovat mukana Johannes Vierula, FELM sekä Elina Hakala, 
Ihmisoikeuskeskus.  
 

• Fingon koordinoiman Bridge 47-verkoston 4.7-työryhmät kokoontuvat marras-joulukuussa. EU-
tasoon keskittyvä työryhmä kokoontuu 15.11, ja käsittelee muun muassa GENEn globaalikasvatuksen 
julistusta. Globaaliin tasoon keskittyvä työryhmä kokoontuu marras-joulukuun vaihteessa ja käsittelee 
esim. UNESCOn 1974-suosituksen päivitystä. Molemmista lisätietoa Bridge 47 -verkkosivuilta. 

 

• Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -työryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen 
perjantai klo 10–11 (heinä-elokuussa lomatauko) Fingon toimistolla (myös etänä voi osallistua) ja 
kutsuu välillä mukaan vierailevia alustajia. Tapaamiset ovat avoimia myös muille kuin ryhmässä mukana 
oleville. Edellytyksenä ei ole aikaisempi vaikuttamis- ja/tai muu kokemus verokysymyksistä. 
Tavoitteena on sisällöllisesti oppia yhdessä ja etsiä veroihin liittyviä linkityksiä järjestöjen omien 
teemojen tiimoilta sekä tehdä sen pohjalta vaikuttamistyötä yhdessä sen mukaan, mihin osallistujilla 
on halua ja mahdollisuuksia. Mukaan voi tulla myös kevyellä sitoutumisella tai vaikka pääasiassa 
oppimaan veroasioista. Loppusyksyn tapaamisten aiheet ovat järjestöjen vaateet vero-
oikeudenmukaisuudesta uuteen hallitusohjelmaan (4.11.) ja globaali veropolitiikka (2.12.). Lisätietoa: 
Outi.Hakkarainen@fingo.fi.  

 

Menneitä tilaisuuksia ja tapahtumia 
 

• Osana Koulutus ja Kehitys -työryhmän toimintaa Fingo on mukana UM/OKM-koordinoimassa 
Koulutusala kehittyvissä maissa -koordinaatioryhmässä. Syksyn merkittävä tilaisuus oli Transforming 
Education Summit (TES) YK:n yleiskokouksen (UNGA) aikaan syyskuussa. Avajaisviikon yksi 
pääteemoista oli transformatiivinen koulutus ja tämä tilaisuus oli historian ensimmäinen kasvatusta ja 
koulutusta koskeva huippukokous. Lue lisää täältä.  
 

• Kehityspolitiikka-ryhmän vieraana syyskuun kokouksessa oli lähetystöneuvos Katja Koskela Suomen 
EU-edustustosta. Keskustelua käytiin heinäkuussa puheenjohtajamaana aloittaneen Tšekin 
prioriteeteistä (Ita-Eurooppa ja Ukraina); EU:n roolista Ukrainan jälleenrakennuksessa; ja Global 
Gateway strategian täytäntöönpanosta.  
 

• Fingo järjesti Turun Mahdollisuuksien torilla 18.9. keskustelutilaisuuden ’Kuka maksaa 
ilmastokriisin?’. Fingon ilmastotyön asiantuntijan Emilia Runebergin moderoimaan keskusteluun 
osallistuivat kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja kansainvälisen ActAllianssin 
ilmastoryhmän johtaja Niko Humalisto. Keskustelusta voi lukea lisää täältä. 
 

• Syyskuun vaikuttamistyön ajankohtaiskatsauksessa (27.9.) painopisteinä olivat marraskuun COP 27 -
ilmastokokous sekä Fingon eduskuntavaalivaikuttaminen. Fingo osallistuu molemmille COP 27 -
kokousviikoille osana Suomen delegaatiota ja seuraa mm. kehittyvien maiden ilmastorahoitusta, 
keskustelua menetyksistä ja vahingoista (loss & damage), sopeutumistavoitteita ja -rahoitusta sekä 
inkluusiota ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia. Fingon vaalivaikuttamisessa keskeiset 
painopisteet ovat kehityspolitiikassa ja -rahoituksessa, kestävässä taloudessa, vahvassa 
kansalaisyhteiskunnassa ja ilmastotoimissa. Vaalivaikuttaminen on edennyt usealla raiteella; 
esimerkiksi pääosa materiaaleista on jo valmiina, ja kannustamme jäseniämme hyödyntämään niitä. 
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• Korkeantason keskustelua Afrikasta ja vähän Kiinastakin. Eduskunnan globaaliryhmä järjesti 30.9. 
yhteistyössä Fingon kanssa keskustelutilaisuuden aiheesta Suomi, EU ja Afrikka -muuttuvassa 
maailmantilanteessa. Keskusteluun osallistuivat komissaari Jutta Urpilainen, ulkoministeri Pekka 
Haavisto, kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, Kirkon ulkomaanavun Ugandan 
maajohtaja Wycliffe Nsheka, Fingon puheenjohtaja Liisa Laakso, kansanedustajat Suldaan Said Ahmed 
ja Inka Hopsu sekä globaaliryhmän puheenjohtaja Hussein al-Taee. Keskustelu osoitti, ettei Afrikasta 
puhua ilman Kiinaa – niin paljon se vaikuttaa itse Afrikassa ja muiden avunantajamaiden ja EU:n 
liikkumatilaan. Urpilainen varoitti kehitysrahoituksen ehdollistamisesta, joka puskisi Afrikan maita 
Kiinan ja Venäjän syliin. Omassa puheenvuorossaan Fingo nosti erityisesti Afrikan 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen merkitystä ja korosti, että sen tilalle on tarjolla muitakin 
vaihtoehtoja Kiinasta, Venäjältä, Turkista tai Persianlahden maista. Ne eivät kuitenkaan vastaa Afrikkaa 
ja Eurooppaa yhdistäviä demokratiaa tukevia arvoja. Puheenvuoro sai kiitosta Inka Hopsulta, joka totesi 
keskustelun käyvän kansalaisyhteiskunnan merkityksestä vilkkaana myös kehityspoliittisessa 
toimikunnassa. 
 

• Fingo järjesti 4.10. pohjoismaisille toimittajille suunnatun tiedotustilaisuuden ”Who will pay for the 
climate crisis? Disagreement over finance looms over UN climate summit”. Tilaisuudessa kuultiin 
ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalon avauspuheenvuoro ja paneelikeskustelu marraskuussa 
tapahtuvan COP27-ilmastokokouksen rahoituskiistoista ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden poliittisista 
jännitteistä. Keskusteluun osallistui Afrikan ryhmän edustaja Alpha Kaloga, Ruotsin pääneuvottelija 
Mattias Frumerie sekä International Centre for Climate Change & Development -instituutin johtaja, 
professori Saleemul Huq. Tilaisuutta moderoi Ylen entinen Afrikka-kirjeenvaihtaja Liselott Lindström. 
Keskeiseksi aiheeksi keskustelussa nousi ilmastonmuutoksen aiheuttamien nk. menetysten ja 
vahinkojen (loss and damage) rahoituskysymykset, jotka tulevat olemaan COP-kokouksen 
latautuneempia ja suurimpia aiheita. Tilaisuuden tallenteen saa Emilia Runebergilta, 
emilia.runeberg@fingo.fi.  

 

Fingon lausuntoja, kannanottoja ja kirjeitä päättäjille 
 

• Fingo on pyrkinyt tuomaan esiin tarpeen keskustella Ukrainan jälleenrakennuksesta huomioiden 
kansainväliset osallistamiseen liittyvät hyvät käytännöt sekä eriarvoisuuden vähentämiseen ja 
yhdenvertaisen yhteiskunnan saavuttamiseen liittyvät tavoitteet. CEPR tutkijoille lähetetyn avoimen 
kirjeen (4.7.) lisäksi Fingo yhdessä Abiliksen ja SaferGloben kanssa kirjoitti asiasta UAV:n jäsenille 
(5.7.). Kirjeessä ehdotettiin, että ulkoasiainvaliokunta järjestää Ukrainan jälleenrakentamisen 
suunnitelmiin liittyvän kuulemisen, jossa asiantuntijat voivat tuoda kattavammin huomioitaan esille. 
 

• Lausunto Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 77. istuntokaudelle (13.9.). 
Nykytilanne maailmassa on haastavampi kuin pitkään aikaan, mm. ilmastonmuutos, eriarvoisuuden 
lisääntyminen ja lisääntyvät konfliktit lisäävät turvattomuutta ja vähentävät luottamusta ihmisten ja 
päättäjien välillä. Globaalitason haasteet vaativat globaalitason ratkaisuja ja siihen yksi keskeisimmistä 
tavoista on multilateralistinen järjestelmä. 
 

• Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle vuoden 2023 talousarviosta (3.10.). Fingon lausunto 
ulkoasiainvaliokunnalle 3. lokakuuta koskien vuoden 2023 talousarviota. Lähes samansisältöinen 
lausunto annettiin 27. syyskuuta valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle (HtJ). 
 

mailto:emilia.runeberg@fingo.fi
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/07/07-2022-Response-letter_Ukraine-reconstruction-blueprint_CEPR-002.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/07/07-2022-Response-letter_Ukraine-reconstruction-blueprint_CEPR-002.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/10/07-2022-Ukrainan-jalleenrakennus_suomalaiset-kehitysjarjestot_nakemyksia.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/09/UNGA2022kannanotto-.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/10/Fingon-lausunto-ulkoasiainvaliokunnalle-talousarviosta-vuodelle-2023.pdf


 

 

• Lausunto avoimuusrekisteristä eduskunnan talousvaliokunnalle (7.10.). Fingon lisäksi kuultavina mm. 
Elinkeinoelämän keskusliitto, Journalistiliitto, Finnwatch, Suomen Yrittäjät, Finanssiala ja Valtion 
tarkastusvirasto (VTV). Kaikki kannattivat avoimuusrekisterin perustamista. Jos lakiesitys menee läpi, 
rekisteriä ylläpitävä VTV ja sen yhteyteen perustettava neuvottelukunta aloittaisivat toiminnan jo 
vuoden 2023 alusta. Lobbaamista laajasti harjoittavat toimijat joutuisivat ilmoittautumaan rekisteriin 
viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä ja sitoutua antamaan raportin vaikuttamistoiminnastaan 
VTV:lle kahdesti vuodessa. Avoimuusrekisteriin liittyminen on pakollista, jos siihen kuulumiseen 
määritellyt kriteerit täyttyvät (esim. vaikuttamista yli viisi yksittäistä yhteydenottoa yhteen tai 
useampaan vaikuttamistoiminnan kohteeseen). Velvollisuus määritellään myös vaikuttamistoiminnan 
laajuuden, suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden perusteella. Laki koskisi aluksi 
vaikuttamistoimintaa kansallisen tason instituutioihin (esim. eduskunta ja ministeriöt), mutta esityksen 
perusteluissa on vahva toive laajentaa laki koskemaan myös alueellista ja paikallista tasoa (kunnat). 
Totesimme Finnwatchin kanssa, että vaikka kannatamme avoimuusrekisteriä, huolenamme on, että 
raportoinnin ja hallinnollisten vaatimusten lisääntyminen voivat uhata järjestöjen toimintaedellytyksiä. 
Sen vuoksi lain vaikutuksia kansalaisjärjestöjen vaikuttamistoimintaan tulee arvioida samalla, kun lain 
soveltamisalan laajentamista pohditaan. Tutustu lakiesityksen tämänhetkiseen 
luonnokseen. Lisätietoa: Timo.Lappalainen@fingo.fi.  

  

• Kirje Champions group on climate adaptation finance-ryhmälle (10.10.). Ryhmä perustettiin viime 
syksynä Alankomaiden aloitteesta, ja se profiloitui Glasgow’n COP26-ilmastonevotteluiden alla ns. 
progressiivisten sopeutumisrahoitusta kanavoivien rahoittajamaiden koalitiona. Ryhmän ansioksi voi 
laskea, että 2021 Glasgow’n ilmastoneuvotteluissa aikaansaatiin päätös tuplata kehittyvien maiden 
sopeutumistoimiin ohjautuvan rahoituksen määrä vuoteen 2025 mennessä. Tämä tiedettävästi 
ensimmäinen tälle rahoittajaryhmälle osoitettu kansalaisjärjestöjen yhteinen kirje sisältää 
afrikkalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen viestejä ja suosituksia sopeutumisrahoituksen määrän ja 
laadun kohentamiseksi lähivuosina. Kirje laadittiin Fingon kesäkuussa järjestämän, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista Afrikassa käsittelevän webinaarin yhteistyötahojen kesken, ja sen 
allekirjoitti 38 järjestöä eri puolilta maailmaa. Kiitos kaikille allekirjoittaneille! Lisätietoa: 
Emilia.Runeberg@fingo.fi.   

 
 

Lisää tietoa Fingon vaikuttamistyöstä saat Fingon verkkosivuilta  tai sosiaalisen median kanavistamme. 

Fingon asiantuntijoihin saa mielellään ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät 

täältä. 

Vaikuttamistyön uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja siinä kerromme Fingon ajankohtaisesta 

vaikuttamistyöstä, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Palautetta uutiskirjeestä voit lähettää Outille 

(outi.hakkarainen@fingo.fi).  
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